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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, Sra. Presidenta, Sílvia Tur substitueix Montse Seijas.

Compareixença RGE núm. 3761/18, de la Sra. Maria
Antònia Garcias i Roig, directora gerent de l’Institut Balear
d’Habitatge, sol·licitada pel Grup Parlamentari Mixt i
acordada per la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial, a la sessió del dia 23 de maig del 2018, per
informar sobre tot allò referent als acords parlamentaris
adoptats al llarg d’aquesta legislatura en matèria de
promoció i accés a l’habitatge adreçats a l’illa de
Formentera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la compareixença de la Sra. Maria Antònia
Garcias i Roig, directora gerent de l’Institut Balear d’Habitatge,
sol·licitada pel Grup Parlamentari Mixt, RGE núm. 3761/18, i
acordada per la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial a la sessió del dia 23 de maig de 2018, per informar
sobre tot allò referent als acords parlamentaris adoptats al llarg
d’aquesta legislatura en matèria de promoció i accés a
l’habitatge adreçats a l’illa de Formentera.

Assisteix a la sessió la Sra. Maria Antònia Garcias i Roig.
Té la paraula la Sra. Garcias per tal de fer l’exposició oral.
Gràcies.

LA SRA. DIRECTORA GERENT DE L’INSTITUT
BALEAR DE L’HABITATGE (Maria Antònia Garcias i Roig):

Gràcies, Sra. Presidenta. La política d’habitatge ha estat i és
una prioritat d’aquest govern, de la conselleria de què form part
i, evidentment, de l’Institut Balear de l’Habitatge. Hem
impulsat mesures valentes i innovadores i hem romput amb la
inactivitat i la passivitat de les quals veníem de l’anterior
legislatura. 

La feina d’habitatge és molt complexa, i més quan vols
actuar en molts àmbits. Nosaltres ho hem fet així, abordant el
dret a l’habitatge des de distints punts de vista: facilitar l’accés
a nous habitatges públics; ajudar aquelles persones que ja tenen
un habitatge i els costa pagar el seu lloguer; reforçar el dret a
l’habitatge a través de la Llei d’habitatge, la primera d’aquesta
comunitat; obrir noves vies d’accés a l’habitatge com el
cooperativisme a través del programa Cohabita que ara està en
marxa; instaurar noves mesures fiscals relacionades amb
l’habitatge; atracar tots els serveis relacionats amb l’habitatge
a la ciutadania. Fer feina en tots aquests àmbits requereix
coordinació, voluntat i esforç, i ho hem fet.

Comparesc avui davant vostès per respondre a la seva
petició d’explicació de les mesures preses en matèria de
promoció i accés a l’habitatge a l’illa de Formentera. Com a

gerent de l’IBAVI els pas a explicar algunes d’aquestes
actuacions que hem fet.

En primer lloc, l’Oficina d’atenció a l’usuari. Hem obert
una oficina d’atenció a l’usuari a l’illa de Formentera; ho vàrem
fer ara just fa tres anys, es va obrir el 2 de març de 2016 en un
local situat a l’avinguda Pla del rei, que compartim amb el
SOIB. Les dades de les persones ateses en aquesta oficina
durant aquests tres anys són aquestes: l’any 2016, 638
persones; el 17, 755 persones; i el 18, 398 persones. Quan
vàrem obrir l’oficina s’oferia atenció amb personal propi de
dilluns a divendres de 9 a 14; vàrem iniciar amb aquest horari
perquè no podíem saber del cert quina seria la demanda a
l’oficina, posat que era la primera vegada que s’obria aquesta
oficina; al cap d’uns mesos, l’abril de 2016, es va modificar
aquest horari d’atenció i es va obrir l’oficina amb personal
propi els dijous de 10,30 a 2 del migdia; es va mantenir aquest
horari des d’abril de 2017 fins al setembre de 2016, i des
d’aquell moment i fins al maig de 2018 es va oferir atenció amb
personal propi també dilluns i dijous de 10,30 a 14; o sigui,
anteriorment al moment actual hi ha hagut tres horaris: de
dilluns a divendres de 9 a 14, els dijous de 10,30 a 14, dilluns
i dijous de 10,30 a 14. En l’actualitat i des de juny de l’any
passat l’IBAVI ofereix atenció amb personal propi dilluns de
9,30 a 15. 

A part d’això els usuaris que vulguin ser atesos
presencialment a l’IBAVI i no puguin acudir mai a l’oficina en
dilluns en aquestes hores tenen l’opció de demanar una cita
prèvia i el personal es desplaçarà a Formentera per atendre’ls
en un altre moment. Igualment totes les persones que vulguin
acudir a l’IBAVI per registrar algun document ho poden fer
tots els dies de la setmana en horari d’oficina, de dilluns a
divendres de 9 a 14, igual que a l’oficina de Palma, ja que
compartim serveis amb el SOIB i per tant el tràmit de registre
d’entrada es pot fer sense cap problema; repetesc: de dilluns a
divendres de 9 a 14. També es disposa d’atenció telefònica per
als usuaris que ho desitgin de dilluns a divendres, i també es
pot contactar amb l’IBAVI a través d’un correu electrònic, ja
que el telèfon de l’oficina de l’IBAVI a Formentera està desviat
a Palma quan no hi ha personal propi allà.

Presencialment no tots els dies, com he explicat, som a
Formentera, però ens desplaçam si ho demanen, i a dia d’avui
cap ciutadà o ciutadana de Formentera ens ho ha demanat i,
repetesc, fora d’aquest horari que habitualment som allà.
Entenem que el servei que es presta a dia d’avui a l’oficina de
l’IBAVI a Formentera és adequat a la demanda que ens trobam
a l’illa, i és un deure de l’administració pública gestionar els
recursos públics amb rigor, cercant l’interès general i sense
desatendre cap ciutadà ni ciutadana. 

A través d’aquesta oficina també oferim a Formentera el
servei d’acompanyament a l’habitatge previst a la nova llei, un
servei que ens apropa a la ciutadania i que a Formentera
prestam directament des del Govern balear, més concretament
des de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge. A hores
d’ara els puc dir que el servei està disponible però que fins avui
cap usuari no n’ha fet ús.

El segon punt que volia mencionar és el d’ajuts al lloguer.
En el marc dels ajuts al lloguer dels habitatges l’any 2017 vam
destinar fons propis de la comunitat a completar els ajuts que
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oferíem a la resta de les Illes. En aquell moment al conjunt de
les Illes els ajuts podien beneficiar aquelles persones que
paguessin un lloguer com a màxim de 600 euros; vam entendre
llavors que la situació a Eivissa i Formentera requeria un esforç
suplementari, i vam habilitar un complement per a peticions a
les Pitiüses per tal que es poguessin beneficiar dels ajuts de
lloguer fins als 900 euros. A Formentera aquest fet es va traduir
en una aportació de fons propis de 119.000 euros, que es varen
sumar als 23.500 que ja es van aportar des del Pla d’habitatge
estatal. A la convocatòria de 2018 vam aconseguir que el marge
de 900 euros s’establís per a totes les Illes Balears, és a dir,
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera: tots els lloguers de
fins a 900 euros podien rebre ajuts del Pla d’habitatge. Per tant
Eivissa i Formentera seguien amb les condicions que havien
adquirit un any abans, i aquestes es van generalitzar al conjunt
de la comunitat. En aquest sentit tenim previst que dins aquest
2018 Formentera pugui rebre uns 162.000 euros en ajuts de
lloguer, i que puguem arribar als 60 beneficiaris; l’any 2017
varen ser 50, amb un pressupost de 143.000 euros.

Quant al tercer punt, Llei d’habitatge, durant aquesta
legislatura hem aprovat la primera llei d’habitatge de les Illes
Balears, una normativa valenta, pionera i ambiciosa que millora
el dret a l’habitatge de totes les Balears, una norma que vetlla
per l’interès general de tota la nostra ciutadania i que ha estat
treballada amb les administracions i entitats afectades. 

Quant a beneficis fiscals, durant aquesta legislatura hem
aplicat deduccions fiscals relacionades amb l’habitatge que
beneficien també els ciutadans i les ciutadanes de Formentera:
fins a 400 euros per al lloguer d’habitatge habitual per a joves
discapacitats o famílies nombroses, fins a 400 euros per lloguer
d’habitatge per trasllat de lloc de feina a una altra illa, fins a
400 euros també per a assegurances d’impagament de lloguer
d’habitatge, i fins a un 50% de la inversió en la millora de la
sostenibilitat de l’habitatge individual. 

Hem iniciat un estudi de demanda d’habitatge a Formentera,
l’única illa on ho hem fet. Hem fet la primera de les feines
corresponents a aquest informe i estam en disposició d’iniciar
la segona fase. 

En promocions de l’IBAVI, ara mateix l’IBAVI disposa de
14 habitatges públics de lloguer a l’illa de Formentera. Les
obres d’aquesta promoció es van acabar el març de 2017 i es
van entregar els habitatges el juliol del mateix any. Actualment
tots els habitatges estan llogats excepte el pis (...), i no ho està
perquè en aquest moment no hi ha hagut demanda; aquest és un
projecte que va iniciar el govern de l’anterior pacte de progrés
l’any 2009. A Formentera també hi ha altres 37 habitatges de
protecció oficial però que es van construir en règim de
compravenda i estan tots venuts. 

L’acció del Govern en matèria d’habitatge a Formentera ha
estat intensa, com ho ha estat a totes les nostres illes. Els
resultats es noten. Ara bé, com a arquitecta que som tenc molt
clar que la política d’habitatge és similar a la construcció d’un
edifici, és una feina a llarg termini; és imprescindible un bon
solar, uns bons fonaments i iniciar una construcció sòlida des
del principi. Quan va començar aquesta legislatura no trobàrem
ni bases, ni fonaments ni solars, per això els puc dir que el
balanç del que hem fet aquesta legislatura en matèria

d’habitatge i a totes les illes és positiu; sempre aspiram a més
però sense conformismes, però és i el consideram positiu.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. La Sra. Maria Antònia Garcias contestarà
globalment totes les preguntes o observacions formulades pels
diputats.

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sra. Garcias i equip de la seva
conselleria, a tots els don la benvinguda. Celebr que deu mesos
després d’aquesta sol·licitud, per unes circumstàncies i per
altres, finalment hem pogut celebrar aquesta trobada, aquesta
compareixença, i com a mínim, ja que no tenc gaires
expectatives que la majoria d’acords als quals havíem arribat a
inici de legislatura s’acabin complint, com a mínim sí que tenc
el gust de poder escoltar en primera persona la directora de
l’IBAVI, les explicacions que ens dóna i segurament també les
que ens pugui donar arran de les preguntes que formularé, o de
les qüestions que plantejaré.

Jo evidentment no puc compartir una visió tan optimista, no
la puc compartir, però no la compartesc jo i no la comparteix
pràcticament ningú a la meva illa, ni del partit i coalició que jo
represent, ni dels partits de l’oposició, però bé, celebr que vostè
ho vegi amb tanta alegria. En tot cas, per rebatre un poc tot això
que ha estat explicant, permeti’m que li digui que no, nosaltres
no veiem que el balanç sigui positiu, per diverses raons i
intentaré fer-ho punt a punt, seguint l’ordre d’assumptes que
vostè ha dit.

Per començar, supòs que vostè entendrà que no pot ser
satisfactori per als residents de l’illa de Formentera que una
oficina que va començar obrint de dilluns a divendres, acabi
quedant oberta un dia per setmana, per molt que vostè digui
que els canals que es posen a disposició de la ciutadania són
atenció telefònica, presencial si es reserva de forma prèvia, etc.,
i per què? Perquè vostè també ha facilitat uns números de
visites, de persones ateses que, és clar, clamen al cel, si quan
vostès tenien obert de dilluns a divendres varen atendre 638
persones, com és que ara, que només obren un dia n’atenen
398? No té res a veure, Sra. Garcías, troba vostè, no té res a
veure el fet que atenguin menys gent precisament perquè
només obrin un dia? Jo li agrairia que m’expliqui si hi ha una
relació directa entre aquestes dades perquè jo crec que hi és.

Llavors, per altra banda, em parla que l’oficina de l’IBAVI
sí que ofereix els serveis d’acompanyament a l’habitatge que
preveu la Llei d’habitatge, i és clar, diu que ningú no els ha
sol·licitat. I jo li demanaria, però creu que algú a Formentera
sap que vostès estan prestant el servei propis de... el servei
d’acompanyament a l’habitatge? I s’ha preocupat l’IBAVI de
donar a conèixer tots els serveis que presta a partir de
l’aprovació d’aquesta llei? Jo crec que no i, si és el contrari, li
agrairia molt que m’expliqui de quina manera han fet vostès
campanya a Formentera, o anuncis o difusió en els mitjans de
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comunicació per donar a conèixer els nous serveis que són
propis de l’IBAVI a partir de l’aprovació de la Llei d’habitatge.

Per altra banda, vostè parlava d’ajuts econòmics, sí, i en
aquest cas els felicit, els felicit perquè és cert que finalment
vostès varen treure una línia d’ajuts econòmics al lloguer
social, ajustada als preus de mercat de l’habitatge, especialment
a Eivissa i Formentera, que són prou més elevats. I, per tant,
aquesta és una acció positiva i en aquesta compareixença que
vàrem sol·licitar no teníem previst tractar massa aquest tema
perquè és una part que donam per ben complida, tot i que,
permeti’m que l’hi digui, tampoc la seva acció de govern no va
ser fruit diria jo de la iniciativa pròpia, sinó que vostès varen
veure una pressió política i social important, especialment a
Eivissa i Formentera, reclamant un increment d’aquests preus.
I varen fer el que toca, és a dir, reaccionar adequadament i
ajustar aquests preus al preu de mercat dels lloguers d’habitatge
a les Pitiüses, que són significativament superiors que a la resta
d’illes.

Després parlava de la Llei d’habitatge. Bé, la Llei
d’habitatge s’ha aprovat, és una llei que es va aprovar amb una
visió molt pensada per fer front a desnonaments i demés, i això
està molt bé, però és veritat que aquesta és una situació que té
una incidència més forta, si volem dir-ho així a l’illa de
Mallorca, no conec tant el cas de Menorca i vull ser moderada,
no vull opinar tampoc sobre l’illa de Menorca, però no és tant
la situació... o no és... si més bé no és la situació més greu a les
Pitiüses.

I després ha parlat també dels estudis de demanda primera
i segona fase. I jo em deman Sra. Directora de l’IBAVI, quan
fa referència a aquests estudis, què ens vol explicar?, perquè hi
ha uns compromisos respecte aquests estudis incomplerts de
dalt a baix, perquè el Consell Insular de Formentera que és la
institució que ha de rebre els resultats d’aquests estudis, a dia
d’avui encara els està esperant. I crec que l’únic que han pogut
fer vostès en quatre anys és presentar unes conclusions parcials
respecte de la primera fase d’estudis, però ni tan sols les
conclusions definitives i ni molt manco s’ha iniciat la segona
fase, o com a mínim no s’ha donat a conèixer a la màxima
institució de la nostra illa. Per tant, en realitat és com si no els
tenguéssim.

Després parlava d’habitatge de lloguer social. Sí, han acabat
una promoció que estava iniciada, ara vostès ja tenen a
disposició uns nous terrenys a Formentera perquè puguin
iniciar la redacció d’un nou projecte d’habitatge social, i em
consta perquè ja hi ha les certificacions de la secretaria del
Consell Insular de Formentera que ho acrediten així. I crec que
vostès, gairebé amb caràcter immediat o imminent, podran
començar a treballar amb el projecte per avaluar quins
habitatges s’han de fer allà o quants habitatges es poden fer i
amb quines característiques.

Però en tot cas per ser constructiva, perquè entenguin que
jo no puc estar tan eufòrica com vostès, sí que els diré una
cosa, des de Formentera veient que així com anava avançant la
legislatura no hi havia manera d’arribar a cap conclusió, ni que
es posessin en marxa les mesures que havíem pactat i que en
gran mesura ens sentim decebuts en aquesta matèria, vàrem dir,
bé reconduïm la situació i proposam que parlem d’un conveni,
parlem d’un conveni perquè el Consell Insular de Formentera

està disposat i té tota la voluntat de parlar d’un conveni, però,
és clar, no de qualsevol conveni. I permeti’m que m’estengui
un poc en aquesta qüestió, no qualsevol conveni, perquè vostès
quan varen proposar un conveni al Consell Insular de
Formentera li proposaven un conveni que crec que hauria estat
d’una gran temeritat si el Consell Insular de Formentera
l’hagués signat, i així també ho entenen els meus companys del
Consell Insular de Formentera.

I per què li ho dic? Perquè, és clar, proposar un conveni a
una administració que no té competències en habitatge, perquè
presti serveis d’habitatge, sense cap tipus de dotació
econòmica, sense cap tipus de suport tècnic, sense cap tipus de
suport jurídic, francament és fer un brindis al sol, vostès saben
perfectament que un conveni amb aquestes condicions no es
pot acceptar de cap de les maneres. I vostè em dirà, és que
l’han acceptat a Eivissa i l’han acceptat a Menorca; ells sabran,
ells sabran!, vull dir que tendran les seves raons, però crec que
és de molt poca seriositat acceptar un conveni com a mínim a
l’illa de Formentera, en el qual se’ns passen funcions en
matèria d’habitatge sense cap tipus de contraprestació
econòmica, sense cap tipus d’acompanyament tècnic i jurídic,
ni sense cap tipus de col·laboració, més enllà d’un simple acord
que pràcticament deixaria al Consell Insular de Formentera tot
sol, fent unes funcions que us corresponen.

Per tant, jo pens que el desitjable, quan s’acabi aquesta
compareixença, el desitjable seria que el temps que els queda
a vostès per executar la seva acció de govern, que segurament
serà juny, juliol, ens poséssim d’acord i amb una voluntat ferma
per tractar d’arribar a un acord amb un conveni que sigui
realista i que sigui bo per a Formentera i bo per al Govern. I
perquè sigui bo per a Formentera i perquè sigui per al Govern,
jo els instaria a fer servir la disponibilitat pressupostària de
120.000 euros que té l’IBAVI, compromesos amb Formentera
per a l’any 2019, perquè es va acordar així en el pressupost
autonòmic d’enguany, i que facin una mostra de voluntat, si
realment volen fer una acció bona per a Formentera, deixin
lligat un bon conveni, ofereixin dins aquest conveni, a part
d’aquesta assignació econòmica que ja està compromesa amb
Formentera i que no em consta que s’hagi gastat ni un sol
cèntim d’euro en cap altra acció, i donin també suport jurídic
i assistència jurídica i tècnica al Consell de Formentera perquè
pugui formar personal i d’alguna manera prestar serveis
d’habitatge allà on vostès d’alguna manera no puguin arribar,
o no vulguin arribar, o bé, per qualsevol altra circumstància no
pugui fer-se possible.

Ja dic, jo després d’escoltar-la, veig un balanç que difereix
radicalment, em sap greu dir-l’hi, però radicalment de la
percepció que tenim des de Formentera. Jo no sé Sra. Garcías
quantes vegades ha anat vostè a Formentera, quantes vegades
s’ha reunit amb el Consell Insular de Formentera, o quantes
vegades ha intentat negociar un conveni amb la nostra màxima
institució. Però en tot cas els resultats fins ara no són
satisfactoris i si hi ha voluntat real que puguem arribar a final
de legislatura amb un acord bo per a la nostra illa, insistesc,
encara hi som a temps i m’agradaria que m’expliqui com
pensen invertir els 120.000 euros que el pressupost autonòmic
té previstos específicament per a Formentera l’any 2019. I si
pensen o no pensen signar un conveni amb el Consell Insular
de Formentera realista i en el qual el Govern de les Illes
Balears assumeixi alguna responsabilitat.

 



MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 64 / 27 de febrer de 2019 961

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Fernández, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a la directora
general del IBAVI y a su equipo por acompañarnos en esta
comparecencia. A mi la verdad es que me sigue llamando la
atención que desde este gobierno sigan intentando comparar
dos legislaturas tan diferentes por la situación económica y la
crisis que se vivió en la pasada legislatura y, evidentemente,
por el presupuesto que se dispuso en cada una de ellas,
teniendo en cuenta que durante esta legislatura pues se
habrán..., este gobierno habrá tenido más de 1.300 millones de
euros más que en la pasada legislatura, presupuesto que, por
cierto, el IBAVI no ejecuta año tras año, su presupuesto propio.

Pero lo que también me llama la atención, y debe ser que se
contagia, porque la directora también tiene esa misma visión
que el conseller de que todo es maravilloso y niegan la realidad
del problema del acceso a la vivienda que se está viviendo en
todo Baleares, y en este caso es la isla de Formentera. Me sigue
llamando la atención. 

La verdad es que no es mi intención tener un debate político
porque ya lo tuvimos ayer con el conseller y yo me remito pues
a mi intervención de cuál es la postura del Partido Popular
respecto a la situación que se vive en nuestra comunidad en
este sentido, en el problema al acceso a la vivienda. 

Sí que me gustaría hacerle una serie de preguntas, la
primera de ellas es, también lo ha comentado la portavoz del
Grupo Mixto, y es cómo se está materializando este servicio de
acompañamiento en la isla de Formentera; si se han planteado
firmar un convenio con el Consell para que este servicio lo
pueda ofrecer el propio consell, como así también es una de las
opciones que prevé la Ley de vivienda.

Respecto a las ayudas del alquiler, si nos podría contestar
si tiene los datos, qué porcentaje de estas..., qué porcentaje,
perdón, de las ayudas que se dan a habitantes de Formentera es
lo de las que usted ha comentado en relación al resto de ayudas
para todas las Baleares tanto en cuantía como en ayudas
concretas.

Si nos puede contestar también si se han pagado ya todas
las ayudas de alquiler que se concedieron en el año 2017.

Si se ha tenido algún problema debido a la obligación de
depositar la fianza que prevén las convocatorias y que así
también ha variado con la aprobación de la Ley de vivienda.

Respecto también a la oficina de atención en Formentera,
que usted ha hablado también, nos llama mucho la atención que
se haya reducido el servicio de atención a un día y que esto
evidentemente lo que parece que está haciendo es que haya
menos consultas, pero si nos puede decir cuál es el tiempo
medio que tardan en dar cita, que usted ha comentado, cuando

estas persones pues no pueden acudir el lunes, ustedes dicen
que hay una posibilidad de dar cita previa, cuál es el tiempo
medio que tardan en dar esa cita.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

¿Y no ha pedido nadie cita previa? Vale, bueno, pues,
entonces nada, y no la he entendido. Muchas gracias, el Sr.
Morrás siempre está al quite. 

Si se han planteado la posibilidad de desarrollar el
programa Cohabita en Formentera; si nos puede decir, entiendo
por lo que ha dicho, que a ver si lo he entendido esta vez bien,
que no hay ninguna persona en lista de espera para acceder a
una vivienda en Formentera ya que tienen una vivienda libre,
pero si nos puede decir ya que está usted aquí cuál es a día de
hoy el número de personas que están en lista de espera para
acceder a una vivienda.

Y también, preguntarle respecto a estas 859 viviendas
desocupadas propiedad de grandes tenedores que se han puesto
a disposición o que se han comunicado la propiedad por parte
de los grandes tenedores, como ha comentado el conseller en
varias ocasiones, nos gustaría saber si hay alguna vivienda de
este tipo en Formentera y qué tramites necesitan y cuánto
tiempo necesitan para ponerlas a disposición.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Fernández. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el diputat Morrás, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gracias, Sra. María Antonia
Garcías por venir a esta comparecencia. También damos la
bienvenida a todo el personal de la conselleria, de la Dirección
General de Arquitectura y Vivienda. 

Decía la representante del Partido Popular que no se pueden
comparar legislaturas, bueno, la verdad es que ustedes vienen
de unas políticas que han sido un completo erial, unas políticas
de vivienda que han sido un completo erial, es más, vienen de
unas políticas erráticas en cuanto a vivienda, al menos en lo
que se trata de la gestión de la vivienda pública que ya está en
alquiler porque, claro, entendían que ante una situación
dramática de 400.000 desahucios que ha procurado el mismo
Partido Popular a nivel estatal, pues, entendían que aquí en
Baleares valía lo que sea y cualquier persona que estuviese
alojada o disfrutando una vivienda pública, tuviese
posibilidades de pagarla o no, no tendría que ser pues tomada
en consideración para que esa vivienda fuese ocupada por una
familia que realmente lo necesitaba diciendo que, bueno, que
no desahuciaban a nadie, pero eso cuando alguien está
disfrutando de una vivienda pública, de un espacio público de
una forma ilegítima por cuanto que tiene posibilidades
económicas para pagarlo y no paga esa vivienda, pues, nos
parece que tampoco son formas de hacer buena política de
vivienda.
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Por eso ustedes llegan en un momento en el que suponemos
que es difícil ponerse a arrancar toda esa maquinaria, proyectos
de vivienda, gestión de la vivienda, pero claro, desde Podemos
siempre hemos defendido que todo eso es difícil gestionarlo sin
tener capacidad de gestión en cuanto al personal, y hemos
venido reclamando personal tanto para la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda como para en concreto el IBAVI, y en
ese caso en concreto y ya voy a aprovechar y le voy a preguntar
que tiene medio millón en concreto de más para la partida de
personal para el 2000..., para el presupuesto del 2019 y sí ya
han contratado algunas de las 12 personas acordadas con
Podemos que iban a tener.

Hablando de personal, usted comenta que la oficina de
Formentera está gestionándose con personal propio, personal
propio entendemos que no residente en la isla de Formentera,
y si ese personal viene, se desplaza desde Mallorca o si es que
se desplaza desde Ibiza con lo que parece que entonces en los
días de visita en Formentera disminuiría la atención en Ibiza,
porque sí somos conscientes que en Ibiza no se están dando
citas previas, porque dice que está todo el calendario ocupado,
que no es posible acceder a cita previa y que si quieren atender
algún tipo de reclamación o algún tipo de tal que acudan al
servicio telemático, lo cual ya nos sorprende. Pero bueno, como
estamos hablando de Formentera, ¿ese personal que es propio,
si es propio en detrimento de la oficina de Ibiza o si es que se
desplaza desde Mallorca?

En cualquier caso, sí nos llama la atención, y es cierto lo
que ha dicho la representante de Gent per Formentera, que es
proporcional la disminución de personas atendidas respecto a
los días de apertura, cuantos menos días de apertura menos
personas atendidas. Y es verdad que no es sólo que los
servicios públicos tengan que ser rentables o que tengan que
gestionarse con eficacia, eficiencia y rentabilidad económica,
pero que se sólo se abra un día provoca que las personas digan,
bueno, tengo que ir el jueves o el lunes, no, es la última
temporada, se abre el lunes de 9 a 13 horas o a 15 horas,
perdón; Pero, claro, si se me ocurre un jueves, porque son los
jueves a lo mejor cuando puedo ir, tampoco sabemos si es que
todo el mundo sabe que se puede pedir cita previa y eso hace
que a lo mejor la gente no lo pida, porque la gente lo que
espera de una administración es que haya..., que vaya a ser
atendida o atendido en el momento en que puede disponer de
un tiempo libre que ya tratándose sólo por las mañanas si es un
período laboral también es difícil que las personas puedan
asistir, pero bueno, a lo mejor puede pedir permiso en el trabajo
y acercarse hasta el IBAVI, pero fíjense que las cifras que han
dado es casi de la mitad de personas que han sido atendidas en
el 2018 respecto al 2017.

Yo creo que no únicamente hay que medir las cosas en
cuanto a rentabilidad sino a rentabilidad económica y eficiencia
de esa distribución de presupuestos, sino también en lo que
supone el aspecto social y de atención a la ciudadanía. Por eso,
entendemos que esa oficina debería estar abierta de lunes a
viernes en horario, al menos, de oficina. 

Además ha comentado que ofrecen en el desarrollo de la
Ley de vivienda el servicio de acompañamiento al habitatge, lo
cual nos congratula que se haya puesto en marcha de una forma
clara en alguna isla, y si ha sido en Formentera, pues estamos
encantados y encantadas de que así sea, y le rogaría que, si

también está cubierto con personal propio, ya que no ha habido
convenio con el consell por lo visto, bueno, de hecho no ha
habido todavía ningún convenio con ningún consell, que nos
conste, hay intentos de firma de convenios, pero no están en
marcha todavía los convenios como tales, salvo que los
consejos de motu proprio hayan tomado alguna iniciativa
respecto a vivienda.

¿Con qué personal se está atendiendo este servicio de
acompañamiento de habitatge, si es el mismo personal, o sea
si coincide que es la misma persona que va... a la atención
personal, qué formación tiene esa persona, qué experiencia
tiene en cuanto a lo que supone dar un servicio de
acompañamiento al habitatge, que puede ser legal, económico
o social; entonces, qué perfil tienen esas personas que dan ese...
que prestan ese servicio? 

Nos parece interesante saberlo por cuanto que así vemos
cuál es el plan de esta dirección general en cuanto al servicio
de habitatge, de acompañamiento al habitatge.

Otro de los asesoramientos que suponemos que tiene que
ser de forma proactiva llevada a cabo y en el desarrollo de la
ley es el programa Cohabita, que es el de cooperativas, el de
formación en cooperativas sobre todo en cesión de uso,
porque... lo estábamos hablando sobre todo en la Ley de
habitatge y... y la línea política de fomentar otras formas de
tenencia de uso distintas a la compra, o sea mediante otros
títulos habilitantes y puede ser precisamente estas cooperativas
en cesión de uso, y si este asesoramiento lo están realizando
también en Formentera, pero de forma proactiva, no a lo mejor
como entendemos nosotros que se está llevando aquí en
Mallorca, que es que el IBAVI tiene unos proyectos y pone a
disposición esos proyectos de unas futuras cooperativas en
cesión de uso. Entendemos que una cooperativa en cesión de
uso cuando funciona de verdad es cuando esa propia
cooperativa se autogestiona el proyecto y diseña un proyecto
acorde a las necesidades de esa propia cooperativa, pero bien,
a ver si en Formentera se ha llevado a cabo algún tipo de
iniciativa proactiva para esa generación, esa información sobre
la posibilidad de formar cooperativas en cesión de uso.

Iba a preguntar a ver si había algún tipo de suelo que estaba
cedido o que se iba a ceder por parte del consell o del
ayuntamiento, pero bueno, parece que hay uno que está cedido,
si hay más suelo en Formentera para... o posibilidad de suelo en
Formentera para construir viviendas de protección oficial.

Nos llama poderosamente la atención que si ha habido 60
beneficiarios de la ayuda al alquiler quede todavía una vivienda
libre de esas catorce, nos llama poderosamente la atención,
porque digamos que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... -sí-, digamos que la gente puede estar viviendo de alquiler,
puede solicitar la ayuda, pero que no haya ninguna familia que

 



MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 64 / 27 de febrer de 2019 963

tenga el perfil como para ocupar esa vivienda nos llama la
atención ya que es la única vivienda que hay libre en Ibiza.

Bueno creo que después tengo un rato más y puedo seguir
hablando.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Gallardo, per un
temps de deu minuts.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Bones tardes, moltes gràcies per la vostra assistència. La
meva idea era no centrar-me exclusivament en temes de
Formentera, però sí en temes més generals que sí que afecten
Formentera i, en aquest sentit, li voldria dir que sí que estic
molt d’acord amb moltes de les apreciacions que ha fet, per
exemple, que l’habitatge és una prioritat per la conselleria i per
tot el Govern de les Illes Balears i també amb la descripció de
la situació que es va trobar al 2015, ja no és que no hi hagués
un solar damunt el qual s’havia de construir, sinó que
simplement no hi havia ni solars, no hi havia ni previsions de
solars i és evident que dur endavant tota una tasca com aquesta
d’acabar construint habitatge o donant sortides a les necessitats
d’habitatge de la població, que cada vegada són més
agreujants, no s’aconsegueix en dos anys.

En aquest sentit estic d’acord que les tramitacions són
llargues i els fruits no es veuen tot d’una, però sí que voldria
aclarir un parell de dades de les que ha comentat i tenir més
clara la situació, perquè em consta que els percentatges
d’execució pressupostària de l’IBAVI no són... no arriben al
cent per cent, i voldria saber exactament si hi ha una necessitat
de manca de personal estructural dins..., tant de l’IBAVI com
dins de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge i, més
concretament, si des de l’inici de la legislatura ha augmentat el
personal que s’hi ha destinat i en quines quantitats o... i quins
perfils hi ha hagut d’augment de personal en unes direccions
generals i en una empresa pública tan claus?

Després, en concret sobre el tema de Formentera voldria...,
m’ha sorprès molt que en una població o en una illa tan petita
es tenguessin 638 persones, 755 i 398, trob que és un
percentatge molt elevat de..., tenint en compte la població que
hi ha a Formentera.

I el que sí que sobta molt, també ho ha comentat el Sr.
Diputat de Podem, és el fet que al tercer any, el 2018,
pràcticament hi ha hagut una disminució d’un 40% manco de
gent que s’ha atès a l’oficina, pot ser el canvi d’horari? S’han
analitzat quines són les causes? Perquè és evident que no s’ha
solucionat el problema de l’habitatge i estaria bé saber un poc
els motius pels quals s’ha reduït el percentatge... la quantitat de
gent que s’atén.

I llavors tenia un dubte, durant aquesta legislatura s’han
pres mesures més globals que podrien haver tingut també
incidència sobre el mercat de l’habitatge, tant a Formentera
com a altres bandes, com per exemple la prohibició del lloguer

turístic que a Palma s’ha fet en plurifamiliars. Voldria saber si
hi ha hagut alguna incidència respecte a l’accés al lloguer per
part de la població i si una mesura així també tendria incidència
damunt Formentera.

I bàsicament aquests són un poc els dubtes que li volia
expressar i endavant amb la tasca que duen a terme.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gallardo. No havent-hi cap diputat del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, pel Grup
Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer voldria agrair la presència
de la Sra. Garcías i del seu equip aquí a la Comissió de Medi
Ambient. Jo no li faré cap pregunta perquè em remet a les
preguntes que li ha fet la Sra. Tur, les quals m’interessa
moltíssim que les pugui contestar totes.

I sí que li faria una prec, una consideració i és que potser
convindria que es publicités més l’activitat de l’IBAVI per
donar a conèixer realment tot el que fa a la ciutadania, perquè
em sembla que potser hi ha manca de demandes perquè la gent
no sap que pot demanar certes coses i crec que tot el que sigui
promocionar tots els ajuts, totes les facilitats que pot donar
l’IBAVI sempre serà interessant. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Benvinguda, Sra. Gerent de l’IBAVI
Sra. Garcías, i a tot l’equip de la conselleria, la directora
general, la secretària general tècnica, assessors. 

Jo abans de res, amb tot el meu afecte, Sra. Tur, no sé on ha
vist optimisme, eufòria, alegria en la intervenció de la Sra.
Garcías. Ha fet una intervenció purament descriptiva de la seva
gestió i l’aplicació a l’illa de Formentera, però jo no he vist en
cap moment ni alegria ni eufòria ni tan sols satisfacció, que
satisfacció la podria tenir perquè s’han fet polítiques
d’habitatge a Formentera quan poques (...) en aquest moment,
excepte en els moments de governs progressistes.

I a la Sra. Fernández, també afectuosament, si vol no ho
compararem amb la legislatura anterior, ho podem comparar
amb les legislatures del Sr. Matas si vol, també ho podem fer,
en què hi havia doblers, hi havia molts de doblers, se’n
gastaven molts. En aquest moment es discuteix com se’n
gastaven alguns en una altra seu institucional, vull dir...

Sra. Tur, també entorn a l’oferta crec que coneix por la Llei
d’habitatge, la Llei d’habitatge no parla de desnonaments, és
una llei profunda, molt complexa que tracta des de tots els
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punts de vista les polítiques i la necessitat d’habitatge
d’aquestes illes no només parla de desnonaments, sinó que els
desnonaments no són objecte d’aquesta llei, directament,
aquests desnonaments; el que fa aquesta llei és intentar que no
n’hi hagi i posar mesures perquè no n’hi hagi, però no tracta en
si dels desnonaments, però en tot cas els desnonaments és un
problema dramàtic d’aquesta comunitat que hem de resoldre.

Atenció a l’oficina de l’IBAVI de Formentera. A veure...,
un va al metge quan té alguna cosa que li fa mal. El que hem
d’esperar d’una oficina com l’oficina d’atenció de l’IBAVI a
Formentera és que cada vegada tengui menys usuaris perquè hi
hagi manco problemes d’habitatge, i si la bona gestió de
l’habitatge fa que resolguin problemes evidentment hem de
baixar la població... no hi ha creixement pràcticament de
població a Formentera natural; per tant és lògic que la demanda
d’ajudes i informació a l’habitatge es vagi reduint.
Lamentablement tenim encara excessiva demanda;
lamentablement perquè partíem d’una situació dramàtica
d’habitatge que no s’ha pogut resoldre i difícilment es podrà
resoldre a curt termini, perquè no només amb ajudes, no només
amb polítiques de construcció d’habitatges es pot resoldre
aquest problema perquè és molt més complex, però en tot cas
sí que té un cert sentit que hi hagi una disminució d’usuaris
lògica, perquè evidentment totes les persones amb necessitat de
gestió d’ajuts, amb necessitat d’altres atencions, una vegada
resolt el seu problema ja no tornen a l’IBAVI a demanar per
altra cosa perquè ja tenen resolt el seu problema. Vull dir que...
si no hi ha més demanda és possible que sigui també perquè
evidentment les persones ja han vist solucionada la seva
disjuntiva i, ja dic, 398 persones són moltes...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, no, Sra. Tur, jo no dic que estigui tot arreglat, però a
algunes persones se’ls haurà arranjat aquest problema; les 50
famílies que han rebut ajuts, una mitjana de 2.860 euros per
ajuts al lloguer l’any passat, supòs que se’ls ha ajudat a resoldre
un problema, supòs, perquè són, segons ha dit la Sra. Gerent,
140.000 i busques d’euros destinats que han ajudat unes
famílies que tenien un problema, i ara són famílies que
evidentment ja han vist minorada la seva problemàtica; no vol
dir resolta, però almanco minorada. I evidentment allò
important és que tothom tengui atenció suficient i puntual, i
evidentment el problema d’habitatge que ha de resoldre
l’IBAVI no és un problema de desnonament, perquè el
problema de desnonament són els serveis socials que l’han de
resoldre i açò és una competència del consell insular, i després,
una vegada han actuat els serveis socials, si l’IBAVI ha
d’intervenir intervé, però no és la força de xoc l’IBAVI sinó
que la força de xoc són els serveis socials dels consells i així es
fa a cada illa. Per tant l’atenció que ha de fer l’IBAVI és una
atenció programada, sistemàtica, i no una atenció de força de
xoc.

En aquest sentit crec que s’ha parlat de 120.000 euros que
s’han de destinar a habitatges a Formentera. No s’han de
destinar a habitatges a Formentera, l’acord del Parlament era
l’Oficina d’acompanyament d’habitatge de Formentera, vull dir
que són per a una finalitat concreta, el Govern té una instrucció
de destinar-los a una cosa perquè així ho vam votar aquí.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, els pressuposts duen un mes i mig en vigor; per tant... Jo
sé que a Formentera són capaços de fer les coses molt ràpid,
però el Govern té els seus ritmes i l’Oficina d’acompanyament
de Formentera està en marxa, està funcionant, i evidentment
durant l’any s’hauran de gastar aquests 120.000 euros si hi ha
matèria per gastar-los, perquè evidentment els pressupostos no
és posar els 120.000 euros i que se’ls endugui el primer que
arriba, sinó que s’han de gestionar polítiques a través d’aquesta
oficina. Igual és que l’esmena està mal feta, açò és una altra
qüestió, però l’esmena diu allò que diu.

I en aquest sentit celebr molt que tinguem ja..., supòs que
teníem ja el solar resolt de Formentera per poder construir més
habitatges; primer s’haurà de redactar aquest projecte. En el
moment que..., ara, si ja s’ha certificat, com ha afirmat la Sra.
Tur, que el solar aquest està en disposició de ser entregat al
Govern o a l’IBAVI per poder fer el projecte i (...), idò això
també ajudarà a minorar el problema d’habitatge a Formentera,
i crec que és una bona decisió que al final el Consell de
Formentera hagi pogut resoldre aquest problema.

Jo, res més, Sra. Gerent. Evidentment partíem no de zero
sinó d’un desmantellament d’un servei essencial com és
l’IBAVI en aquesta comunitat, i sobretot en la situació que
estam. Evidentment, problemes d’habitatge, en té molts
Formentera, en tenen totes les Illes moltíssims, i sé que
l’IBAVI s’ha hagut de multiplicar amb els pocs recursos
humans que té, i no és responsabilitat de l’IBAVI, ni tan sols
d’aquest govern, els pocs recursos humans que té sinó que és
culpa del sistema o de la llei que impedeix el creixement de les
empreses del Govern, i que amb els esforços que s’han pogut
dedicar amb el personal que vostè té s’han hagut d’atendre
situacions molt complexes a totes les illes, a totes i a cadascuna
de les quatre illes, i evidentment, partint de la situació que
tenien, amb el drama que tenia molta gent, crec que les línies
prioritàries pactades en els acords pel canvi i pactades també
(...) acords en aquest parlament han ajudat a minorar
moltíssimes de problemes, evidentment no a resoldre’ls tots ni
molt manco. Per açò entenc que vostè no sigui optimista sinó
que simplement sigui sensata explicant allò que vostè ha pogut
fer en exercici de les seves funcions. 

Evidentment a cadascú de nosaltres li agradaria que per al
seu municipi i per a la seva illa, per al seu lloc, fos d’atenció
prioritària i, no diré exclusiva, però que sigui preferent per part
de l’IBAVI, però evidentment l’IBAVI té la responsabilitat
també de posar ous dins tots els paners i té responsabilitat de
respondre a les necessitats de totes les Illes i no és fàcil, i no és
fàcil, i evidentment la complexitat de l’estructura
administrativa tampoc no ajuda especialment.

Jo ja li ho he dit, no tenia cap pregunta a fer-li, simplement
agrair-li la seva feina, Sra. Gerent, i a tot el seu equip.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Per contestar els diferents grups
parlamentaris té la paraula la Sra. Maria Antònia Garcias i
Roig.

LA SRA. DIRECTORA GERENT DE L’INSTITUT
BALEAR DE L’HABITATGE (Maria Antònia Garcias i Roig):
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Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, s’han plantejat
qüestions molt diverses que intentaré respondre.

Quant al conveni d’acompanyament de..., del servei
d’acompanyament que s’ha ofert a l’illa de Formentera, al
consell insular, s’ha ofert igualment a totes les illes, és a dir, no
estam en una situació de disminució de serveis o de
possibilitats l’illa de Formentera, s’ha ofert a tothom igual i no
tenim una resposta. Vostè m’ha demanat, Sra. Tur, si m’havia
reunit amb personal del consell insular i li he de dir que sí, no
una vegada sinó diverses, i que s’ha tractat aquest tema però no
hem arribat a un acord. Demanava si podem arribar a un acord
abans de finals de legislatura; nosaltres estaríem més que
encantats, perquè ho hem intentat des del principi i creim que
seria molt bo. Mentrestant consideram que duim a terme el
servei d’acompanyament igual que els altres serveis que ha de
dur l’IBAVI a l’oficina de Formentera; ho feim amb personal
propi que es desplaça des de Palma o des d’Eivissa, tenint en
compte que els..., cobrint sempre els horaris d’obertura de les
oficines, tant de Palma com d’Eivissa, i per tant desenvolupam
la nostra tasca de la manera que consideram més adequada i
més convenient. 

Ja he explicat abans que crec que és evident que els
recursos s’han de gestionar d’una manera eficient. No creim
que sigui necessari obrir l’oficina de Formentera cinc dies a la
setmana. Hem fet molta incidència en els nombres de les
persones ateses; jo no sé si ho he explicat prou bé, però ho
tornaré a explicar perquè quedi ben clar. Les dades d’aquestes
persones eren 638 el 2016, 755 el 2017 i 398 el 2018. No vol
dir persones, atencions puntuals a una persona, que pot ser la
mateixa que vengui diverses vegades si aquest (...) el seu tràmit
o el tema que ha de tractar ho requereix.

L’oficina va estar oberta cinc dies a la setmana durant dos
mesos, dos meso de 2016, no durant tot l’any 2016. És a dir,
aquestes 638 persones que es van atendre l’any 2016
majorment es van atendre en un dia a la setmana, ja que només
dos mesos, març i abril, d’aquest any va estar obert cinc dies a
la setmana. Per tant, per això i més temes que ara comentaré,
no creim que aquesta disminució vengui donada pel fet de
disminuir l’atenció de dies. El 2017 va incrementar aquesta
atenció, va passar de 638 a 755 persones, tot i obrir també
només un dia a la setmana, per tant no es redueix perquè s’obri
sinó que increment. Entre l’any 2017 i l’any 2018 a Formentera
s’ha disminuït el nombre de persones ateses, mentre que s’ha
augmentat a la resta d’oficines de l’IBAVI. Creiem, i sí que ho
hem analitzat, que aquestes 755 atencions a públic a l’oficina
de Formentera l’any 2017, varen ser precisament perquè
coincidia amb l’adjudicació dels 14 habitatges de Sant Ferran
i que aquest tràmit du evidentment un seguit de requeriments
de documentació, de demanda, que va fer que s’incrementés
l’afluència de persones en aquesta oficina. Per tant, em sembla
claríssim que s’han ateses les mateixes persones en un dia a la
setmana, o que és suficient un dia a la setmana.

No voldria oblidar dir que l’habitatge és molt important per
a aquest Govern, evidentment és una qüestió prioritària, però
l’IBAVI és una part d’aquesta pota de la política d’habitatge
del Govern, l’IBAVI és un servei administratiu, és a dir, té un
horari, no és comparable amb altres serveis que tenen un horari
de 24 hores, l’IBAVI com hem comentat té obert de 9 a 14 de
dilluns a divendres a Palma; és a dir, no hi ha cap problema per

mantenir un horari aquest, o distint d’aquest a Palma, o en un
altre indret.

Respecte del solar per fer nous habitatges, no ens consta
que estigui cedit, per tant, si s’han avançat les passes i ja hi ha
un acord de cessió d’aquest solar, em sembla perfecte i tot
d’una que el rebem ens posarem a redactar el corresponent
projecte amb mitjans propis, com hem fet amb els altres
projectes, o encarregarem segons sigui convenient.

Per tant, la tasca de l’IBAVI és coneguda, se n’ha parlat,
s’han fet moltíssimes campanyes de difusió de temes concrets
de lloguer, de Cohabita, de rehabilitació. Evidentment podem
compartir qualsevol acció de divulgació, pot ajudar i que serà
benvinguda perquè siguin més explícites les qüestions que es
poden tractar a l’IBAVI.

Les ajudes a lloguer s’han incrementat per si des de l’any
2015, des de l’anterior legislatura, s’han pagat tots, els que eren
de l’any 2017, aquells que han estat objecte de recurs o que no
havien estat resolts de manera favorable. 

 El que han comentat de l’habitatge lliure a Formentera,
segurament no ho he explicat bé, es tracta d’un habitatge per a
persones amb mobilitat reduïda, és un habitatge adaptat al que
ens obliga la Llei d’accessibilitat i no hi va haver demanda a la
llista d’adjudicació per a un habitatge d’aquestes
característiques. Evidentment, tan aviat hi hagi una demanda
d’un habitatge adaptat i la persona que el requereixi i compleixi
les condicions que s’estableixen en el procediment, serà
adjudicada com no pot ser d’altra manera.

I bé, els projectes de Cohabita que han comentat, si era
millor o no fer-los en un projecte i cedir-los en un projecte, una
vegada més IBAVI gestiona els seus recursos de la manera més
eficient que creiem convenient i que podem. Tenim solars amb
projectes, bons projectes que es varen desenvolupar tots a
l’anterior pacte de progrés, que estan fet, acabats i redactats.
Per tant, consideram que una manera de treure-les i donar-los
profit és apropar-los a la ciutadania, donar-los unes opcions
diferents i fer-les formar part del programa cohabita. No ens
negam a fer una segona passa d’aquest programa o d’un altre
similar en un solar distint amb o sense projecte, segons les
condicions que es parlin o que siguin més convenients en
aquell moment.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Garcías. En torn pel Grup Parlamentari Mixt
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Tur, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Presidenta. A veure Sra. Garcías, jo per un moment
he pensat que la compareixença l’estava fent el Sr. Borràs per
compte seva, el Sr. Borràs és un llibre obert i té resposta per a
tot, ha tractar de fer la feina que crec que li corresponia a vostè,
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però bé, supòs que dos sumen més que un tot sol, per tant, ja
està bé. Felicitam el Sr. Borràs.

I passant a l’assumpte que ens ocupa aquí. Vostè parla del
conveni, diu que s’ha reunit en varies ocasions amb el Consell
Insular de Formentera, els seus representants i evidentment no
han arribat a un acord respecte del conveni. Però jo li vull
preguntar, li vull insistir, vostès estan disposats a signar un
conveni en el qual el Govern de les Illes Balears assumeixi
alguna responsabilitat, a part de dir al consell de torn: jas!, aquí
tens les competències? Vull dir, a mi m’agradaria que m’aclarís
aquest extrem. És a dir, és un conveni allò que estan disposats
a signar, en el qual hi haurà una contraprestació econòmica i un
assessorament tècnic i jurídic i un suport de formació al
personal del consell de torn?, ja no dic el de Formentera, el
consell de torn, perquè vostè me diu que és el conveni que s’ha
ofert a tots els consells i jo ja sabia que era així, ho tenc clar.
Però m’agradaria que em respongués clarament, estan disposats
a oferir un conveni en el qual vostès facin una aportació
econòmica ics, la que es pacti i a més, un temps de formació al
personal del consell de torn, ja no el nostre, el consell de torn
que hagi de prestar aquest servei? Aquesta és la pregunta una,
que li he fet abans, però que vostè no m’ha respost i
m’agradaria que entrés en aquest detall.

Després també em diu que no veu necessari obrir 5 dies a
la setmana, perquè segurament vostè també fa seves les
paraules del Sr. Borràs, com que la gent surt molt contenta,
quanta menys gent vengui millor i d’aquí a tancar l’oficina tot
són flors i violes. Llavors diu el Sr. Borràs que vostè no és
optimista, vostè ha dit que el balanç de totes les illes és positiu,
jo crec que això és ser optimista i és ser una persona positiva,
satisfeta de la seva feina, o com a mínim jo ho interpret així
quan escolt aquestes paraules.

Però bé, tornant al tema, 5 dies a la setmana, potser no,
potser no s’han d’obrir 5 dies a la setmana, però entre 1 dia i 5
dies, jo què vol que li digui? Trob que hi ha una diferència molt
dràstica. I per altra banda, li diré una altra cosa, expliqui’m
vostè com es pot entendre, ja que la qüestió de nombre de
persones ateses pareix que no guarda correlació amb els dies
que s’obri, com es pot explicar que l’oficina de l’IBAVI de
Formentera, que de manera sobtada ha ampliat serveis i ara
s’ha convertit en l’oficina del servei de l’acompanyament a
l’habitatge, sense que ningú a l’illa de Formentera ho sàpiga, ni
tan sols el consell insular que hauria pogut rebre una petita
circular retent compte d’aquesta situació, com es pot pretendre
ampliar serveis de l’IBAVI mantenint el número de dies que
està obert. Expliqui’m vostè com es fa, perquè jo no ho puc
entendre. No veig que humanament sigui possible fer-ho, però
si vostè m’ho explica estaré encantada de saber-ho.

Després diu que no els consta haver rebut cap cessió de
terreny, potser i si no els consta, els constarà en qüestió de dies,
perquè aquesta feina s’ha feta.

I després parlava de campanyes de difusió, diu que també
n’han fet. Tal vegada n’han fet, tal vegada en els mitjans de
comunicació majoritaris de l’illa de Mallorca. Jo me deman, no
troben que valdria la pena fer també un esforç comptant amb
els mitjans de comunicació locals, no de Formentera, sinó
locals de la resta d’illes també, per ajudar que aquesta difusió
sigui millor i que tothom a Formentera i a les altres illes, si és

que també s’ha posat en marxa el servei de l’acompanyament
a l’habitatge, sàpiguen què vol dir servei d’acompanyament a
l’habitatge i sàpiguen què trobaran, quina cartera de serveis
trobaran quan acudeixin a una oficina de l’IBAVI. Jo crec que
això seria el desitjable i segurament faria que hi hagués un
increment important del nombre de visites, no només a
Formentera sinó també a la resta d’illes.

I després no m’ha respost en relació a les campanyes sobre
estudi de necessitats específiques de l’illa de Formentera, per
a les quals també hi ha assignació pressupostària, hi era el
2017, el 2018 i hi segueixen sent el 2019. Però és una
assignatura, és una qüestió que no s’executa, que no s’acaba de
resoldre i que m’agradaria que m’expliqui si a final de
legislatura tendrem algunes conclusions a partir de les quals
tant el Govern com el propi consell, puguin treballar
conjuntament i fer-hi feina amb dades reals i no amb dades
aproximades.

Ja li dic jo Sra. Garcías, com que crec que no tenc altre torn
d’intervenció, li agrairia molt que em respongués això, ja que
hem esperat 10 mesos en poder-nos trobar, com a mínim que
serveixi per aclarir tots aquests aspectes que són els que
interessen ara mateix als ciutadans i ciutadanes de l’illa de
Formentera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Fernández, per cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Repetir una serie de cuestiones
que no han sido contestadas en la segunda intervención. A mi
la verdad es, como decía la portavoz del Grupo Mixto, tampoco
me ha quedado muy claro cómo se está materializando hoy en
día el servicio de acompañamiento. Ha dicho que se hace con
personal propio, pues preguntarle si se puede extender en esta
cuestión, si es el mismo personal que ya había antes en la
oficina y si es otro personal, qué tipo de apoyo se está dando,
porque el servicio de acompañamiento no era simplemente una
atención para resolver dudas, el servicio de acompañamiento
requiere de unos apoyos técnicos más específicos. Si nos podría
concretar estas cuestiones.

Si me puede contestar si se han producido problemas o ha
habido algún tipo de queja respecto a la obligación de depositar
la..., de la obligación de una de las obligaciones que prevé la
convocatoria de depositar la fianza, porque teniendo en cuenta
que no depende del solicitante sino del propietario, si nos
puede decir si han surgido problemas debido a ello.

Si nos puede contestar también qué plazos aproximados
prevén para resolver los recursos que queden pendientes de la
convocatoria de 2017.

Respecto también si nos puede decir entonces, ya que la
vivienda a la que usted ha hecho mención que queda es una
vivienda adaptada, si a día de hoy hay personas en lista de
espera para acceder a una vivienda en Formentera y ya que está
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si nos puede decir cuántas personas están en lista de espera en
toda Baleares. 

También, lo último, si de las 859 viviendas desocupadas
comunicadas por parte de los grandes tenedores hay alguna en
Formentera y qué trámites se necesita para ponerlos a
disposición y qué tiempo prevén para hacerlo. 

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Fernández. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Morrás, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bueno, decir, mire que yo
entiendo de verdad, y vuelvo al inicio de la exposición, que
vienen de un erial en políticas de vivienda, ¿vale?, y que es
muy difícil ponerlo todo en marcha, pero la verdad..., y que
existe esta buena intención, lo hemos hablado cien mil veces en
los acuerdos de gobierno que la vivienda tenía que ser
prioritaria, pero la verdad he de decir que estoy sorprendido
porque de las preguntas que hemos hecho diversos miembros
de distintos grupos parlamentarios, Sra. Garcías, no ha
contestado casi a ninguna o lo ha contestado de una forma tan
general que de poco sirve para hacer algo tan específico que es
de la isla de Formentera, porque otra cosa es que estemos
hablando de política de vivienda de Baleares, donde quizás a lo
mejor es que manejan otros datos y tienen datos, pero resulta
que cuando estamos hablando de cuántas personas van a la
oficina del IBAVI de Formentera resulta que ya no son
personas sino que son consultas, ¡ojo!, debe ser de las oficinas
más rentables en cuanto a aprovechamiento de tiempo de todas
las Islas Baleares porque, claro, si hay 655 consultas abriendo
un día, eso significa que son 14 al día que son 3 por hora,
¡enhorabuena!, parece que la rentabilidad de la oficina de
Formentera en cuanto a atención a las personas debe ser de las
más eficaces de todas las Islas.

Creo que no hay claridad, no está habiendo claridad, y lo
siento de verdad tener que decir esto, pero no me queda otro
remedio, a pesar de que digo que sí que hay una buena
voluntad y que vienen de un parón total que había en el IBAVI,
¡eh!, eso no lo dudo, porque si se atiende a esas personas, al
contrario ya me puede permitir, Sr. Borrás, decirle que esto no
es igual que una consulta de un médico, esto no es que cuando
me duele voy al médico y a ver qué me cuenta el IBAVI del
mal que tengo, que tengo mal de vivienda, sino que el IBAVI
es un servicio público que da información de vivienda y cuando
quiera tenga problemas o no de vivienda tengo derecho a ir a
informarme sobre qué es lo que pasa con la vivienda o qué
ayudas tengo o qué derechos tengo; esto no es como el médico.
Y que vaya habiendo disminuciones tampoco significa que el
problema esté resuelto. Entonces, quiero decir porque, claro, se
plantea de una forma que no, no, es que esto como el médico,
si tienes problemas de viviendas vas o no, porque a lo mejor
resulta que eres un propietario o una propietaria que quieres
enterarte de lo que..., bueno, lo ha comentado la Sra. Sandra
Fernández, de lo de la fianza, ¿no?, entonces, compararlo así. 

Y bueno, luego ya decir que el IBAVI no tiene que primero
actuar en servicios sociales y luego el IBAVI si es que hace
falta, ¡ojo!, le está diciendo a usted que hay desconocimiento
por parte de la Sra. Tur sobre la Ley de vivienda, y me consta
que usted la Ley de vivienda la conoce, y uno de los temas
capitales del servicio de acompañamiento precisamente es la
asistencia ante el habitatge, servicio de..., es la asistencia ante
una posibilidad de desahucio. Por lo tanto, no son los servicios
sociales, es el IBAVI que tiene que hacerlo. 

Sra. Garcías, no nos ha contestado cómo está puesto en
marcha el servicio de acompañamiento en Formentera, y eso
hace dudar que de verdad sea efectivo, o sea, que esté puesto
en marcha de forma efectiva. En cuanto al personal nos dice, sí,
no vienen de Palma o de Ibiza. Oiga, de Palma o de Ibiza, pero
dónde van, o de las dos, y cuando..., de las dos, o sea, que Ibiza
en cualquier caso se queda disminuida de personal cuando
¡ojo!, le vuelvo a repetir, no se da cita previa porque está
saturado. Claro, debe ser más de esto de tres horas, a lo mejor
es que hay cinco personas hora o seis persona hora, no sé cómo
es el nivel de atención en las oficinas de Ibiza.

Mire, de verdad, quizás es que le falta personal, yo estoy
convencido, convencido, desde este grupo parlamentario
estamos convencidos que tanto el IBAVI como la dirección en
general está infradotada de personal para todas las
responsabilidades que tiene y la gran responsabilidad que tiene
sobre este derecho a la vivienda.

Es cierto, y le damos también la razón a la compañera
Patrícia Font de MÉS per Menorca, que seguramente lo que
falta es promoción de lo que hace el IBAVI, de lo que hace esa
dirección general de Arquitectura, de qué posibilidades tiene la
ciudadanía de información y de posibilidades de ayudas de
cómo construir una cooperativa o cómo formar una cooperativa
en cesión de uso, cómo poder acceder a la vivienda, salvo de lo
que es pura gestión de las ayudas al alquiler, que eso sí, eso sí
está promocionado, pero el resto nos da la impresión de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... que no. Creemos que tiene que haber una atención -sí, ahora
mismo, Sra. Presidenta- creemos que tiene que haber una
atención permanente. 

Termino diciendo que sí, que pensamos que hay esa buena
intención, lo que pasa que esa general cuando vamos a lo
concreto y en este concreto de la ciudad, de la isla de
Formentera, la verdad es que están siendo bastante exiguas esas
explicaciones. 

Por lo demás, damos la enhorabuena a toda la conselleria
por todo el trabajo que ha avanzado en materia de vivienda,
cosa que no había hecho el Partido Popular en muchos años que
ha gobernado, y no sólo en la legislatura anterior.
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Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Gallardo, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement fer un aclariment
sobre aquest tema que sembla un doi, però és..., una cosa són
les consultes i l’altra les persones ateses, ja ens ha quedat clar
amb l’especificació, però clar, quan parlava de persones ateses
enteníem..., no enteníem massa bé si eren usuaris únics, si eren
usuaris que podien repetir una mateixa consulta, llavors, a
l’hora d’especificar és molt millor que ho entenguem tots que
són 655 consultes..., bé, així queda més clar i entenedor per a
tothom.

Llavors, simplement reiterar un poc la pregunta dels
problemes de personal que entenc que han tengut i quins
augments de personal han tengut durant aquesta legislatura i
pràcticament fer un poc de previsió, de què necessitarien per
sortir d’aquest embut que sembla que hi ha a l’hora de poder
desenvolupar tots els projectes que tenen per davant i que són
prou. Ja està.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gallardo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Font, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN.

No en faré ús. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Borràs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER.

Gràcies, presidenta. Sr. Morrás, només perquè quedi en el
Diari de Sessions, he dit que no era com una consulta d’un
metge, que no era com una consulta d’un metge, no que era
com una consulta d’un metge, que és diferent, que no era. 

Evidentment, en cas de desnonament en qualsevol
circumstància dramàtica evidentment que el servei
d’acompanyament ha d’actuar, però la força de xoc són els
serveis socials, eh?, en aquell precís moment actuen els serveis
socials, i una vegada resolt el drama d’aquella nit, per dir-ho
d’alguna manera gràfica, el drama immediat depèn del servei
d’acompanyament, és qui recull el problema i ha de donar
solucions, però evidentment en dues hores no es resol un
problema d’habitatge d’una manera estable i, com hem vist en
molts de casos de desnonaments, els primers que actuen son els
serveis socials, municipals o del consell, i després actua i

després ve l’IBAVI, però l’actuació immediata, la força de xoc
són els serveis socials no el servei d’acompanyament entre
altres coses perquè l’IBAVI no té aquesta capacitat de
recursos...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, i després a la llei també, Sr. Aitor Morrás. 

Qui dóna una solució d’habitatge a aquestes persones és
l’IBAVI, l’oficina d’acompanyament, però abans, abans, abans
actuen els serveis socials, els primers que atenen, els serveis
socials resolen l’immediat i després deriva a l’oficina
d’acompanyament definitivament.

Sra. Tur, jo evidentment he intervengut com m’ha semblat
oportú i he opinat com ha opinat vostè, vostè ha opinat, ha dit
que era excessivament optimista la Sra. Garcías, i jo consider
que no he vist cap optimista enlloc; si de cas més optimista és
el Sr. Aitor Morrás que li ha donat l’enhorabona, però vostè
crec que no s’ha posat cap... no s’ha posat... tampoc a dir aquí
que havia estat tot meravellós perquè evidentment sé que vostè
ha tingut uns quatre anys molt complicats per poder tirar
endavant un servei que, ja ho he dit al començament, estava
absolutament desmantellat, no feia res més que gestionar
lloguers i poca cosa més, lamentablement.

Evidentment, s’ha fet una compareixença aquí, perquè vostè
és la gerent de l’IBAVI, no és el conseller d’Habitatge, crec, de
moment, i per tant crec que els convenis són una responsabilitat
que a vostè li tocarà aplicar, però no és vostè qui els ha de
firmar, sinó que en tot cas és el conseller; l’IBAVI és qui
executa en allò que li competeix, és una empresa pública, les
polítiques d’habitatge, però evidentment els acords es fan en els
àmbits, diguéssim, de direcció política, i la direcció política
evidentment aquí hi ha el director general d’Habitatge, que
supòs que potser era més idoni haver-li fet aquesta pregunta
aquí, tot i que avui no compareix, o en últim extrem al conseller
d’Habitatge.

I efectivament possiblement sí que seria bo fer més
polítiques de difusió, més polítiques de difusió arreu, en tot cas,
després, ni que fos perquè així el Partit Popular li podria dir que
vostè fa propaganda de l’IBAVI, si fessin polítiques de difusió,
perquè evidentment si se’n fa poca és insuficient i si se’n fa
massa després es bombardeja amb propaganda i publicitat a ulls
de l’oposició. Açò és un clàssic de la política. En tot cas sí
que... en tot cas estic convençut que l’oficina
d’acompanyament, que està començant a funcionar en aquests
moments, amb l’esforç de l’IBAVI, l’esforç de la conselleria i
esper, també, amb l’esforç de cada consell insular respectiu,
que em consta que els quatre consells i els ajuntaments tenen
preocupació per les polítiques... per les necessitats i respostes
a les polítiques d’habitatge, també seran capaços de fer
conèixer el servei d’acompanyament en tot el que significa a
les persones que ho necessiten, però també, ja dic, l’oficina
d’acompanyament és per a aquelles persones que tenen un
problema concret, que necessiten aquest servei, i les vies
d’informació d’aquestes persones bàsicament poden ser
precisament a través dels serveis socials i a través de les altres
administracions, no informació purament i estrictament a través
de mitjans de comunicació, perquè evidentment les persones
que estan en una situació desesperada en qüestió de l’habitatge
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normalment arriben per uns canals absolutament clars que no
són la informació publicitada.

Jo res més, Sra. Gerent. Gràcies per la seva feina, per la
seva presència aquí. Evidentment esper que contesti dins allò
que vostè pot i té coneixement, del que és gerent, que és
l’IBAVI, les preguntes que li han fet, i en tot cas gràcies per la
seva feina.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. En torn de contrarèplica i per tancar el
debat té la paraula la Sra. Maria Antònia Garcias i Roig.

LA SRA. DIRECTORA GERENT DE L’INSTITUT
BALEAR DE L’HABITATGE (Maria Antònia Garcias i Roig):

Bé, en primer lloc la contractació de personal no és només
competència de l’IBAVI; evidentment l’IBAVI està subjecte a
totes les tramitacions i normatives en aquest terreny que li són
pròpies, i per tant, tot i que nosaltres volguéssim contractar
moltíssimes més persones evidentment això du una tramitació
que no ens correspon només a nosaltres.

Respecte del tema de convenis, el Govern assumeix,
evidentment assumeix, i l’IBAVI com a part del Govern i com
a part de la conselleria de què forma part, assumeix les seves
competències, evidentment que sí, a Formentera i a totes les
Illes. Si el consell insular creu que l’obertura de l’oficina que
proposa l’IBAVI no és suficient hi pot col·laborar, que és el
que nosaltres hem ofert, és a dir, nosaltres no cedim les
competències, demanam, oferim col·laboració.

Quant al tema tècnic, evidentment que sí, nosaltres
compartiríem tot allò necessari per abordar les qüestions que
siguin relatives a l’habitatge de Formentera de manera
conjunta, en la mateixa direcció, i evidentment col·laborant
institucionalment. En aquests moments no hem ofert una
contraprestació econòmica perquè no l’hem oferta a altres
convenis i perquè -ja li ho he explicat- consideram que
nosaltres hem assumit aquestes competències i per tant oferim
una part d’aquesta feina per complementar els serveis que
vostès, des del Consell Insular de Formentera, demanen que
ampliem. 

Tancar l’oficina consider que és molt diferent d’obrir només
un dia per setmana. L’oficia és allà, està oberta, està oberta un
dia per setmana amb atenció de personal de l’IBAVI, però cinc
dies per setmana per a registre de documents, que és la major
part dels temes que es duen a terme a l’IBAVI; és a dir,
qualsevol registre d’entrada es pot fer, com a Palma, com a
qualsevol altra oficina. I crec que evidentment no estam a punt
de tancar l’oficina sinó tot el contrari, l’hem oberta per primera
vegada, l’hem oberta partint de zero, i hem anat actualitzant
horaris en funció de la demanda.

Les persones ateses, com han comentat, si és l’oficina més
rendible de l’IBAVI. Li he de dir que no, no és l’oficina més
rendible de l’IBAVI perquè el nombre de persones que s’atenen
pel dies que està obert és molt inferior a altres oficines, on
s’atén moltíssima més gent per hora, com vostè ha comentat, en
el marc dels dies d’obertura. Per tant repetesc que sí
consideram que és suficient. I a més tancar l’oficina també és

molt diferent d’obrir un dia per setmana i oferir que aquella
persona que no hi pot anar mai en aquell dia hi pugui anar un
altre dia. En tot això s’ha de remarcar que la feina que es dóna
a l’oficina de 9 a 14 o ara de 9,30 a 15 és el servei
administratiu; totes aquelles qüestions referents a reparacions,
temes de manteniment o temes d’assistents socials no es donen
en aquest horari, es donen en qualsevol horari perquè
s’estableix una cita prèvia, i aquest personal no es desplaça
necessàriament el dilluns ni necessàriament el dimarts, sinó que
es pacta amb l’usuari el dia que hem de rebre aquesta visita. Per
tant consideram que sí, l’oficina està oberta tots els dies
excepcionalment; per tema administratiu està oberta de 9,30 a
15 hores un dia per setmana ara, tot i que ha estat oberta dos
dies o cinc dies en altres moments.

El servei d’acompanyament al Consell de Formentera el
coneix, posat que ens hem assegut a la mateixa taula per parlar-
ne, amb el conveni que ja hem mencionat, que els hem ofert i
que hem intentat arribar a un acord, i reiteram la nostra posició
de seguir negociant o de seguir pactant en aquest tema per
arribar a un acord el més aviat millor.

Quant a les ajudes a lloguer, hem passat a Formentera de 0
ajudes a 68 sol·licituds en la darrera convocatòria, amb una
oficina oberta els dies que ha calgut per rebre aquestes 68
sol·licituds. Per tant no consideram que estam a punt de tancar
sinó al revés, estam incrementant de 0 a 68, quan l’any passat
es varen oferir 50... es varen atorgar 50 ajudes. Quant a les
ajudes de lloguer la fiança registrada és una obligació del
Govern central i, repetesc, l’any 2015, amb 0 ajudes, no era
obligatòria la fiança de lloguer, mentre que l’any 2018, o l’any
2017 que ja estan concedides, 50 ajudes amb fiança depositada.

Per la nostra part aquesta ha estat una legislatura en què
s’ha avançat molt en matèria d’habitatge, s’ha aprovat la
primera llei que beneficia tota la ciutadania, s’han multiplicat
per 5 els ajuts al lloguer, s’ha incrementat el parc d’habitatge
en un percentatge elevadíssim, s’han començat 511 nous
habitatges a totes les illes, i hem posat mesures fiscals per
facilitar el dret a l’habitatge reforçant aquest dret a través d’una
llei. A Formentera en concret els dos habitatges de protecció
oficial els ha promogut l’IBAVI en legislatures del pacte de
progrés; 37 habitatges el primer pacte i 14 iniciats el segon
pacte que s’han acabat ara. Per tant consideram que hem fet
una política, tant en aquesta illa com en totes les altres,
productiva i que ha donat resultats. Però aquesta política
d’habitatge requereix temps, planificació i coordinació; com en
totes les coses això no surt d’avui per demà, especialment en
arquitectura i en construcció les coses duen un llarg temps. En
aquesta legislatura hem avançat en coordinació institucional,
com a mostra, l’increment de sòl públic que tenim disponible;
hem planificat partint de zero, i l’execució de les noves
construccions es troba ara en distintes fases; si no estan
acabades totes en aquesta legislatura, que no ho estaran, sí que
estan totes començades. I, és cert, però almenys qui vengui
després, que esperam que siguem nosaltres, trobarà feina feta,
trobarà construccions en marxa, trobarà projectes, i trobarà una
política d’habitatge molt més activa que en la legislatura
passada. Consideram que sí, que hem duit a terme polítiques
positives, i estam contents amb la feina feta.

Moltes gràcies.

 



970 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 64 / 27 de febrer de 2019 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Acabat el debat volem agrair la presència de la Sra.
Maria Antònia Garcías i Roig i del seu equip.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Compareixença RGE núm. 3761/18, de la Sra. Maria Antònia Garcias i Roig, directora gerent de l’Institut Balear d’Habitatge, sol·licitada pel Grup Parlamentari Mixt i acordada per la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, a la sessió del dia 23 de maig del 2018, per informar sobre tot allò referent als acords parlamentaris adoptats al llarg d’aquesta legislatura en matèria de promoció i accés a l’habitatge adreçats a l’illa de Formentera.

